BADANIE TOMOGRAFEM KOMPUTEROWYM
Badanie jest bezbolesne i trwa około 10 minut.
W czasie badania należy leżeć nieruchomo i spokojnie oddychać.

Bezwzględnym przeciwskazaniem do wykonania
badania tomografii komputerowej jest ciąża.
Wykonanie badania jest możliwe jedynie
w przypadku zagrożenia życia matki lub płodu.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADANIA?
W przypadku badań Tomografii Komputerowej Pacjent, potrzebuje skierowania
od lekarza nawet w przypadku badania
prywatnego.

Chorzy na astmę powinni mieć ze sobą
leki wziewne.

Pacjent na badanie z kontrastem powinien
zgłosić się na czczo 4h przed badaniem.

W przypadku przeprowadzenia wcześniejszych badań obrazowych (w innych
jednostkach) prosimy o zabranie ze sobą
pełnej dokumentacji medycznej.

Pacjent skierowany na badania z kontrastem, zobowiązany jest wykonać badanie
kreatyniny z krwi. Wynik badania jest
ważny na 7 dni przed badaniem.

W przypadku badania miednicy mniejszej,
zalecamy by Pacjent zażył środki przeczyszczające 1 dzień przed badaniem.

Pacjent z nadczynnością tarczycy musi
dostarczyć informacje o poziomie TSH
oraz FT4, jeśli posiada.

Dzień przed badaniem ze środkiem kontrastowym oraz po badaniu należy pić więcej
płynów, by nawodnić organizm.

Pacjent przewlekle zażywający leki może
je brać przed badaniem. Wyjątek stanowią
leki nefrotoksyczne, diuretyki, obniżające
poziom cukru we krwi, takie jak: Biuagnidy,
Metformina, Metformax, Siofor, które należą
odstawić po konsultacji z lekarzem 2 dni
przed badaniem ze środkiem kontrastowym.
Insulinę należy brać bez żadnej przerwy.

Do pracowni należy zgłosić się 15 minut
przed badaniem – aby dopełnić formularz
w rejestracji.

Zabierz ze sobą:
• skierowanie na badanie tomografii komputerowej
• w przypadku świadczenia refundowanego przez NFZ ze środków publicznych, w ciągu
14 dni od dnia zapisania się na badanie, prosimy o dostarczenie oryginału skierowania
(osobiście lub pocztą – listem poleconym) od lekarza.
Niedostarczenie skierowania = skreślenie Pacjenta z listy.

• dowód osobisty
• w przypadku przeprowadzonych wcześniejszych badań obrazowych – pełna dokumentacja
medyczna ( opis badań + płyta CD z nagranym badaniem RTG, USG, MR, TK)

• w przypadku badań z kontrastem – prosimy o dostarczenie wyników poziomu
kreatyniny z krwi.
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